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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ƯU ĐÃI NGƯỜI DÙNG SAVY 

(Từ ngày 24/12/2018 đến 06/01/2019) 

 Vòng quay Sa đại diêu Super Savy – Sa đại diêu 

Gói áp dụng Gửi góp Savy Super Savy – Tiết kiệm kỳ hạn, rút gốc linh hoạt 

Giải thưởng Giải nhất Iphone sành điệu Voucher vé xem Phim 

CGV 

100,000 VND 

Giải nhì Đồng hồ thông minh 

Giải ba Loa Bluetooth 

Trị giá 1,000,000 VND 

Voucher mua hàng Tiki 500,000 VND Giải Sa Đại Diêu Khóa học kĩ năng trị giá 
20,000,000 VND 

- Nâng cao sức khoẻ 

- Kiến thức 

- Kỹ năng 

Vé xem phim CGV 100,000 VND 

Thẻ điện thoại 20,000 VND 

Thời gian 24/12/2018-6/1/2019 7/12-31/12/2018 

Thể lệ 

chương trình 

- Với mỗi 500,000 VND tiết kiệm vào Gửi góp Savy 

trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được 01 lượt 

quay thưởng trực tiếp trên ứng dụng 

- Các gói tiết kiệm tham gia chương trình ưu đãi sẽ 

được đóng băng và tắt nút tất toán trong vòng 01 

tháng 

- Số lượt quay tối đa: 20 lượt/ngày. Số lượt quay còn 

lại sẽ được sử dụng tiếp vào ngày tiếp theo trong thời 

gian diễn ra chương trình 

- Giải hàng tuần: Mỗi giao dịch gửi tiền Super Savy từ 10 

triệu trở lên nhận ngay phần quà Voucher CGV trị giá 

100,000 VND 

 1000 giao dịch đầu tiên sẽ được nhận thưởng. 

 Không giới hạn số lượt nhận quà của một KH. 

- Giải cuối chương trình Sa đại diêu : dành cho KH có tổng 

số dư tăng mới cao nhất chương trình 

- Các gói tiết kiệm tham gia hưởng chương trình ưu đãi sẽ 

được đóng băng và tắt nút tất toán trong vòng 01 tháng 

Cơ chế 

 trả thưởng 

 KH nhận thông tin trúng giải trực tiếp trong ứng 
dụng 

 Các giải Nhất, Nhì, Ba: trong vòng 1 tháng kể từ khi 
kết thúc chương trình và được gửi chuyển phát 
qua đường bưu điện, gửi eVoucher. Trong trường 
hợp tất toán trước hạn đề nghị KH hoàn lại giải 
thưởng 

 Các giải thưởng còn lại:  

o Loại quà: Mã e-voucher về số điện thoại của KH 

o Thời gian: 02 ngày làm việc kể từ thời điểm KH 

nhận thông báo nhận giải 

 Giải hàng tuần: Vé CGV 
o Loại quà: Evoucher CGV  
o Thông báo cho KH thông qua phần Thông báo trên ứng 

dụng  
o Thời gian trả thưởng: khi hết thúc chương trình. 
o KH không cần gửi lại thông tin gì khác. 

 

 Giải tháng: 20.000.000 VNĐ 
o Trao giải trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc chương 

trình 

 


